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Wijziging openingstijden Wijkwinkel
In overleg met onze Wijkwinkelmede-
werkster Sieny Hemme hebben we beslo-
ten de openingstijden van de Wijkwinkel 
aan te passen. Voor alle werkdagen zijn 
deze gelijk getrokken: van 9.30-12.30 uur.

Afvalzakken inzameling plastic
De Wijkwinkel krijgt veel aanloop van 
bewoners die voor afvalzakken komen 
om plastic afval in te verzamelen.  Area 
Reiniging had al aangegeven dat de afhaal-
punten een groot succes zijn, maar dat 
dit nog niet te zien is in het aanbod van 
plastic afval op de inzameldagen. Mocht 

Area de indruk krijgen dat de zakken voor 
andere doeleinden worden gebruikt, dan 
kan het zijn dat gestopt wordt met afhaal-
punten. Vooralsnog hebben we afvalzakken 
genoeg...

Fontein
Achter de schermen ben ik bezig met 
de realisatie van de fontein in het kanaal. 
De mogelijkheden om het logo ook bij 
de fontein geplaatst te krijgen, worden 
onderzocht en de ontwikkelingen zien 
er gunstig uit. De angst is wel dat zoiets 
in Bargeres gesloopt wordt en de knoop 
moet nog doorgehakt worden.
Om de fontein in het kanaal te krijgen, zal 
er waarschijnlijk nog aan fondswerving 

gedaan moeten worden. Mocht u hier er-
varing mee hebben en een steentje willen 
bijdragen, meldt u dan aan bij mij: 
wijkverenigingmarlies@gmail.com. 

Speelvoorzieningen
De oproep in Wijknieuws februari 
voor vrijwilligers die mee willen helpen 
contactpersonen te werven rondom de 
speelvoorzieningen, heeft geen klinkend 
resultaat gehad. Vandaar de herhaling van 
de oproep, want vele handen maken licht 
werk!
Mail naar het bovengenoemde mailadres 
voor aanmelding of meer informatie.
MZ
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Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres

Wijkwinkel Bargeres
Alerderbrink 24, 7812 RV  Emmen
Openingstijden:
Ma.-vrij.: 9.30-12.30 uur
Tel. 648411, Fax 648355
E-mail: wvbargeres@hetnet.nl 
Wijkverenigng online:
www.bargeres.org/wvbargeres

Bestuur Wijkvereniging:
Marlies Zeeman (voorzitter, Wijknieuws), Johan 
Schrik (secretaris), Mia Stulen (penningmeester), 
Piet van der Wel (voorzitter uitvoeringsoverleg), 
Wies Goudriaan.
Speelvoorzieningen: Jacqueline Visser, speel-
voorzieningenBargeres@hotmail.com

Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 5/2011 ver-
schijnt op 1 mei. 
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op 
woensdag 20 april bij ons binnen zijn 
(brievenbus Wijkwinkel of mailen naar 
wvbargeres@hetnet.nl).
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JEUGDSOOS HONK ‘97
Honk ‘97... voor zes weken terug nog een plan in ons hoofd en nu hebben we 
de eerste avond al gehad!

En wat voor een avond! We moet beken-
nen dat we toch wel een beetje nerveus 
waren. Want wat kan je verwachten zo’n 
avond. Komen er wel jongeren op af? En 
zo ja, hoeveel? En wat als er nou niemand 
komt? Achteraf gezien was het nerveus 
zijn helemaal niet nodig!

Om half zeven zijn wij, vrijwilligers be-
gonnen met het klaarzetten van alles. De 
frisdrank, de borrelnootjes, cake en nog 
veel meer is vriendelijk gesponsord door 
Plus, Woltmeijer, Floressence, Boni en de 
Primera (thanxs hiervoor). We hadden net 
alles op plek staan toen de eerste drie al 
binnen kwamen en het was nog geeneens 
half 8! Na deze drie volgde de rest ook 
al snel en in no time hadden we dan ook 
gemiddeld 25 jongeren binnen met op de 
top 29!! Er zijn in totaal ook 13 ouders en 
buurtbewoners geweest om een kijkje te 
nemen bij onze soos.

De avond is prima en zonder ruzie of wat 
dan ook verlopen. De jongeren waren 

gezellig, vriendelijk en volgens mij hebben 
ze zich wel vermaakt. We hopen dan ook 
dat ze de weg naar Honk ’97 op 26 maart 
weer weten te vinden. Wij als vrijwilligers 
staan dan weer paraat en wij hebben er 
nu alweer zin in!!. Ik wil nog even een 
oproep doen aan de jongeren dat er een 
wedstrijd is voor het ontwerpen van een 
Honk ’97-logo. Dus ben je creatief ga dan 
aan de slag en ontwerp onze logo! Mail je 
ontwerp naar honk97@live.nl.

Zo terug kijkend kan ik alleen nog maar 
zeggen: het was een gezellige geslaagde 
avond en we hopen dat er nog meer zul-
len volgen!

Even alles nog op een rijtje: Honk ‘97 is 
voor tieners van 12 tot en met 15 jaar. 
Een glaasje fris is er voor 0,50 eurocent 
en een zakje chips/snoep voor 1 euro. De 
soos is uiteraard rook/drugs en alcohol 
vrij. De openingstijden zijn eens in de 
twee weken van 19:30 tot 23:00 uur.  

Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Conny Zuidersma, 06 55 
1013 24 of Angelique Noor, 06 34 24 93 
81. Of mailen naar honk97@live.nl.

Tot ziens!       
Angelique en Conny

Honk 
‘97



VERSLAG LSA-REGIODAG IN DEVENTER

Bestuursleden Piet, Mia en ondergetekende reden vrijdag 11 maart naar 
Deventer voor een regiodag van het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband 
Aandachtsgebieden).

Doel van deze dag was de wijkaanpak in 
Deventer te bekijken in twee verschil-
lende buurten van Keizerslanden: Lands-
herenkwartier en Oranjekwartier. Waar in 
de ene buurt wordt gesloopt, wordt in de 
andere (vrijwel identieke) buurt gekozen 
voor sociaal investeren en investeren in 
groen. 

Eerst sprak een medewerker van woon-
bedrijf Ieder1, één van de spelers in de 
herstructurering van het Landsheren-
kwartier en de regievoerder van de 
veranderingen in het Oranjekwartier. 
Woonbedrijf Ieder1 gebruikt intensieve 
participatiemethoden om de wensen en 
klachten van bewoners in kaart te bren-
gen. Dat zijn bijvoorbeeld portiekgesprek-
ken (buiten de fl at met portiekbewoners 
aan een campingtafel), tuinkamergesprek-
ken (gesprekken met meerdere bewoners 
op hun uitnodiging) en straatontwerp-
sessies. We vonden het indrukwekkend 
wat deze woningcorporatie doet om de 
wensen en klachten van bewoners te 
achterhalen.

Het Landsherenkwartier wordt gedomi-
neerd door grote en kleine blokkendozen 

(fl ats en doorzonwoningen). In eerste 
instantie besloot de gemeente samen met 
de woningcorporatie over te gaan tot 
sloop. Bij de eerste signalen van buurt-
vernieuwing werd de bewoners niet veel 
gevraagd, wat resulteerde in de oprichting 
van een bewonersorganisatie, het Lands-
herenoffensief. Het Landsherenoffensief 
was in eerste instantie een strijdclub 
tegen de plannen, maar nadat gemeente 
en corporatie bereid waren de bewoners 
serieus te nemen, is de strijdbijl begraven. 
Om afspraken tussen woningcorporatie 
en gemeente goed te waarborgen, is een 
convenant opgesteld en ondertekend.

De presentatie van een vrijwilliger van 
het Landsherenoffensief gaf blijk van een 
gedegen manier van belangenbehartiging. 
De bewonersstandpunten zijn geïnventari-
seerd door enquêtes, rondgangen en een 
open dag van het buurthuis. Voor moeilijk 
bereikbare groepen zijn activiteiten geor-
ganiseerd, waarbij dan ook de vragenlijst 
op tafel kwam. 
Een stamppotbuffet voor bewoners (120 
m/v kwamen!) waarbij meteen gestemd 
kon worden op de lange lijst met bewo-

nersstandpunten en zo is een defi nitieve 
lijst opgesteld.

Op het programma stond verder nog een 
wandeling door het Landsherenkwartier 
of een fi etstocht door het Oranjekwar-
tier. Wij kozen voor de lange wandeling 
door het Landshe-
renkwartier en zagen 
vooral veel oudbouw 
en het nieuwbouw-
complex dat inmid-
dels was opgeleverd. 
Na de uitgebreide 
lunch was een 
bewoner van de 
‘O.k.-groep’ uit het 
Oranjekwartier aan het woord om te 
vertellen over de sociale aanpak in deze 
wijk. Onder regie van woonbedrijf Ieder1 
is een sociaal programma opgesteld met 
als doel de bewoners te laten stijgen op 
de sociale ladder.

We vonden het een leerzame dag en 
ervoeren het als nuttig om eens over de 
schutting te kijken bij andere bewonersor-
ganisaties. We leerden ook dat in Deven-
ter eigenlijk ook gewerkt wordt volgens 
de Emmen Revisited-methode: samenwer-
king tussen professionals en bewoners op 
gelijkwaardige wijze. MZ
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Aanvulling bestuur
Op de oproep in Wijknieuws hebben zich 
een aantal bestuurskandidaten aangemeld, 
waarbij we met twee kandidaten een 
gesprek hebben gehad. Uiteindelijk heeft 
Wies Goudriaan zich bereid verklaard 
plaats te nemen in het bestuur. Ze was tot 
voor kort PvdA-statenlid bij de Drentse 
Provinciale Staten. Haar belangstelling 
gaat vooral uit naar de sociale kant van 
de wijk. Het bestuur is uiteraard heel blij 
met haar komst. In de volgende editie van 
Wijknieuws stelt zij zich voor. 

Station Bargeres
We hebben op verzoek van een bewoner 
navraag gedaan bij de gemeente m.b.t. 

sloop van het station Bargeres. Er zijn 
hier nog niet veel details over bekend. De 
fi etsenstalling is verplaatst naar station 
Delftlanden en Prorail zal in principe het 
station ontmantelen.
Het Drentse platform van consumenten-
organisaties heeft in februari een persbe-
richt opgesteld. Een citaat: 
“Een (...) argument voor het in stand 
houden van Bargeres is dat vervoerwaar-
deanalyses laten zien dat Bargeres blijvend 
meer reizigers bedient dan Emmen-Zuid. 
Daarbij heeft de regering provincie Dren-
the opgedragen nader onderzoek te doen 
naar het potentieel van Emmen-Zuid 
en Bargeres samen. Tot grote verbijste-
ring van het OV-Consumentenplatform 

Drenthe is dit onderzoek nooit uitgevo-
erd. In afwachting van het onderzoek naar 
het potentieel van beide stations en de 
groeiambities van vervoerder Arriva die in 
2012 gaat rijden tussen Emmen en Zwolle 
heeft het platform provincie Drenthe en 
gemeente Emmen nadrukkelijk geadvi-
seerd Bargeres niet te slopen. Daarbij 
heeft het platform zelf een alternatief ge-
formuleerd, namelijk de sneltrein te laten 
stoppen op Emmen-Zuid en de stoptrein 
in Bargeres. Drenthe en Emmen houden 
zich doof voor al deze steekhoudende 
argumenten.”
We hebben dit alternatief besproken en 
zien deze gulden middenweg als de beste 
oplossing en we zullen dit aankaarten op 
diverse fronten. Het volledige persbericht 
kunt u nalezen op www.ov-consumenten-
platform.nl/platforms/ov-0/nieuwsberich-
ten/platform-woedend. JS, MZ
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Wat stond er de afgelopen maand zoal op de bestuursagenda van de 
Wijkvereniging? Een kleine greep aan onderwerpen die behandeld zijn.



Het wijkteam komt elke 4 weken bij 
elkaar om te bespreken hoe het staat met 
de verschillende projecten in Bargeres. 
We praten elkaar bij en daar waar nodig 
ondernemen we actie. We stimuleren
elkaar en kijken of er nieuwe onderwer-
pen opgepakt moeten worden en wat 
voor signalen er zijn. Het wijkprogramma 
is daarbij ons spoorboekje.

Per 1 februari heeft Aly Venema van Lefi er 
de wijkteams van Bargeres, Emmerhout 
en Angelslo verlaten en ingeruild voor 
nieuwe Emmen Revisited gebieden. Het 
wijkteam bedankt haar voor haar jaren-
lange inzet in Bargeres en wenst haar veel 
succes in Klazienaveen en Nieuw Dor-
drecht. Inmiddels draait haar opvolger van 
Lefi er, Karin Koers, al weer twee maanden 
mee in het wijkteam.

Wijkteam in februari
Als vervolg op januari heeft het wijkteam 
ook in februari gesproken over de aanpak 
van het onderdeel ‘woonomgeving’ van 
het wijkprogramma. Van de gemeentelijke 
Dienst Gebied waren Karel Braams
(opzichter afdeling Stad),  Kees Lueks         
(teamleider afdeling Stad) en Anjo 
Geertsema (beheerder openbaar groen, 
bos, natuur en landschap van de afdeling 
Inrichting en Beheer) aanwezig.
Gezamenlijk proberen we de stand van 
zaken rond alle activiteiten, projecten en 
ontwikkelopgaven in het openbaar gebied 
in beeld te brengen.

Op 17 februari is de beeldkrant Bargeres 
offi cieel in gebruik genomen. Een mooie 

vorm van informatievoorziening in het 
centrum van uw wijk. Dus als u in het 
winkelcentrum bent, neem een kijkje 
buiten bij de Naoberschapsbank aan de 
Alerderbrink. En nog belangrijker: heeft 
u nieuws, foto’s, fi lmpjes die u wilt delen 
met uw medewijkbewoners loop dan bin-
nen bij het redactieteam in de
Naoberschapsbank. Hierin zitten o.a. Hai-
kie Raterink van de Naberschapsbank.

In 2011 komt er geen Opschudding 
wijkfestival, zoals we dat in de voorgaande 
jaren gewend waren. Een festival van deze 
omvang blijkt fi nancieel en organisatorisch 
een maatje te groot voor de wijk.
In februari heeft de regiegroep Opschud-
ding bestaande uit Jan Vrielink, Désirée 
Masseur, Marlies Zeeman, Johan Ottens en 
Ali Zingstra de laatste afsluitende bijeen-
komst gehad. De meeste actieve sleutel-
fi guren in de wijk die zich ingezet hebben 
voor het festival zijn inmiddels persoonlijk 
op de hoogte gesteld van de stand van 
zaken.
Geen festival, maar wordt er dan helemaal 
niet meer ‘opgeschud’ in de wijk ? Op dit 
moment lijken wat kleinere leuke activi-
teiten per jaar het meest haalbaar. Hier 
en daar borrelen al de eerste ideeën op. 
Zo willen in ieder geval de jongeren die 
werken aan een clip tegen de zomer graag 
live optreden in de wijk, bijvoorbeeld op 
de duckstage aan het Oranjekanaal. Onder 
het motto ‘zwaan kleef aan’ kunnen hier 
meer activiteiten aan gekoppeld worden. 
Bij de in gebruik name van de fontein in 
het Oranjekanaal zijn ook plannen voor 
‘verrassende’ culturele activiteiten. Hier-
over is vorig jaar al eens overleg geweest 
met Coen van Meerten van het pro-
jectbureau CQ. Pas geleden zijn er ook 
gesprekken geweest met Helma Kwast, de 
nieuwe gemeentelijke cultuurkoppelaar 
en Doreen van de Keur, combifunctionaris 
Brede School Cultuur.

Wijkteam in maart
Op 10 maart had het wijkteam weer 
bezoek. Liesbeth Westen, communicatie 
adviseur Emmen Revisited en Haikie 
Raterink, betrokken bij Naoberschapsbank 
en beeldkrant hebben met het wijkteam 
nagedacht over communicatie in de wijk. 
Hoe kunnen we meer gebruik maken van 
elkaars media en hoe kunnen we de com-
municatie met u als bewoners bijvoor-
beeld meer interactief maken.

Heeft u vragen of suggesties voor het 
wijkteam? Heeft ideeën over projecten of 
activiteiten in de wijk? Wilt u hier graag 
met andere bewoners en betrokkenen 
over praten? Laat het ons weten!

Leden van het wijkteam:
Ali Zingstra, Emmen Revisited, 
0591-652211
Marlies Zeeman, Wijkvereniging
0591-648411
Johan Ottens, Sedna, 0591-632324
Jo Wubbels, Domesta, 0591-570100
Karin Koers, Lefi er, 0591-697841 
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Buurtfonds
Als opvolger van het knelpuntenfonds 
is per maart het buurtfonds 2011 
gestart. Het buurtfonds is ingesteld 
voor één jaar. Er is beduidend minder 
geld beschikbaar per wijk en dorp dan 
in de voorgaande jaren. Daarom legt 
het wijkteam bij de aanvragen nog 
meer de nadruk op een combinatie 
met ander bijdragen, op zelfwerkzaam-
heid en de sociale meerwaarde van de 
activiteit voor de buurt of wijk. Voor 
meer informatie over het buurtfonds 
verwijzen we u naar de website www.
emmenrevisited.nl. Hier kunt u ook 
het nieuwe aanvraagformulier 2011 
downloaden. Voor dit formulier kunt u 
ook terecht bij de wijkwinkel aan de 
Alerderbrink of het kantoor van Sedna 
aan de Balingerbrink.



Tweede cyslus beweegprogramma
In de gemeente Emmen start vanaf begin 
april een tweede cyclus van een speciaal 
beweegprogramma voor senioren onder 
de naam ‘Buitensport voor senioren’. Dit 
beweegprogramma is een initiatief van 
zorgorganisatie Leveste Care, welzijnorga-
nisatie Sedna en de gemeente Emmen.

Alle inwoners van de gemeente Emmen 
van 65 jaar of ouder kunnen vanaf april
op de maandag- of dinsdag- en donder-
dagmiddag buiten gaan bewegen onder
begeleiding van een fysiotherapeut. Doel 
van het programma is ervoor te zorgen
dat zoveel mogelijk ouderen gaan of 
blijven bewegen en daardoor zo lang mo-
gelijk fi t blijven. Het beweegprogramma 
maakt gebruik van het buitensporttoestel 
‘Yalp’ dat speciaal voor senioren geplaatst 
is bij Verpleeghuis De Horst in Emmen. 
Met het nieuwe buitensporttoestel 

kunnen ouderen functioneel trainen en 
in beweging blijven. Het sociale aspect 
speelt hierbij ook een belangrijke rol. De 
initiatiefnemers willen met het beweeg-
programma een bijdrage leveren aan het 
verhogen van de kwaliteit van leven van 
ouderen.

Beweegprogramma
Voordat een oudere begint met het be-
weegprogramma, wordt samen met
medewerkers van de afdeling fysiothe-
rapie van De Horst het instapniveau 
bepaald, door de afname van een intake. 
Vervolgens volgt de oudere het beweeg-
programma gedurende tien weken onder 
deskundige begeleiding. Na afl oop van het 
programma worden de intake herhaald 
om te kijken naar het effect. De groeps-
grootte is minimaal 8 en maximaal 12 
personen. Om het beweegprogramma te 
starten moeten er minimaal 4 aanmeldin-
gen zijn.

Reactie deelnemers eerste cyclus
De deelnemers die in augustus 2010 zijn 
gestart met de eerste cyclus hebben de
tienweekse cursus allen afgerond en wor-
den uitgenodigd per april a.s. een vervolg 
te geven aan de eerste cyclus.
De betrokken leidsters van de afdeling 
fysiotherapie van De Horst merkten
dat de kwaliteit van het bewegen van de 
deelnemers ernorm vooruit was gegaan. 

Dit was al na een paar weken merkbaar. 
Deelnemers uit de eerste cyclus zijn na 
de training zelf een wandel-/oefengroep 
gestart. Dat is kenmerkend voor de soci-
ale betrokkenheid binnen de groep.

Voorwaarden voor deelname
Om deel te nemen aan het beweegpro-
gramma gelden de volgende voorwaarden:
De oudere is:
-  zelfstandig wonend in de gemeente 
 Emmen;
-  65 jaar of ouder;
-  bereid om deel te nemen aan het 

beweegprogramma twee maal per 
week gedurende 10 weken.

Kosten
Een cyclus van 20 lessen kost € 40,-.
De kosten zijn dus € 2,- per les, exclusief 
koffi e/thee.

Aanmelden
Aanmelden kan door telefonisch contact 
op te nemen met Welzijngroep Sedna
via (0591) 68 08 00 of via de ouderenwer-
ker van Welzijngroep Sedna in uw
dorp of wijk.

OUDER WORDEN EN FIT BLIJVEN

Beweegprogramma voor senioren van start
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FYSIEK ACTIEF OP JACHT NAAR KLUSSEN

De jongeren van 13 tot 15 jaar die zich aangemeld hebben, willen graag hun 
energie kwijt in klussen die ze nú kunnen uitvoeren.

Straks, als het iets warmer wordt, staan er 
al heel wat klussen op stapel voor de tie-
ners. Zoals het Oranjekanaal schoonma-
ken, bij CBS het Palet op het schoolplein 
de betonblokken verven,  overhangend 
groen bij fi etspaden snoeien, vijvers in 
Bargeres opknappen en speelvoorzienin-
gen opknappen en onderhouden.
Allemaal karweitjes waar ze een zakcentje 
mee kunnen verdienen.

De afgelopen weken zijn de jongeren 
vooral bezig geweest in de tuinen bij 
oudere mensen, zoals bladeren harken en 
ramen lappen.  

Voor dit moment worden nog klus-
sen gezocht. Geen idee is te gek, er 
kan altijd gekeken worden of de klus 
uitvoerbaar is. 

Wilt u meer informatie of heeft u kleine 
klusjes die u de jeugd kunt laten doen?
Neem dan contact op met Chantalle 
Caenen, welzijngroep Sedna
Adres: Balingerbrink 235 (Bij de Plus 
supermarkt), tel: 0591-632937 of
mail naar: stagiaire_bargeres@welzijn-
groepsedna.nl

In de Naoberschapsbank hebben onlangs 
drie scholieren van het Esdal College hun 
maatschappelijke stage gelopen. U heeft ze 
misschien wel gezien in de wijk!
Ze hebben een aantal bewoners een 
vragenlijstje voorgelegd en zijn de wijk 
in geweest om verschillende brinken in 
beeld te brengen.
Daarnaast zijn ze bezig geweest met het 
maken van een eigen weblog over hun 
ervaringen tijdens hun stage periode bij 
de Naoberschapsbank.
De websites van Joep en Victor en Berend 
zijn te bewonderen op www.bargeres.org.

UPDATE BARGERES.ORG

www.bargeres.org is dé site van de 
wijk. Even bijpraten!



Op 28 februari is het wijkteam van Icare 
van start gegaan! Centraal in de wijk, voor 
alle zorg die u thuis nodig heeft. Onze 
vakbekwame medewerkers staan u graag 
met raad en daad terzijde.

Hierbij kunt u denken aan persoonlijke 
verzorging, zoals hulp bij wassen en aan-
kleden, hulp bij medicijnen of steunkousen 
aantrekken. Tevens kunt u o.a. denken aan 
verpleging: wondzorg, hulp bij injecties, 
stomazorg of sondevoeding.
Tevens willen wij u op de hoogte stel-

len van het feit dat we een maandelijkse 
column in het Wijknieuws gaan schrijven, 
zodat u op de hoogte blijft van het reilen 
en zeilen in de zorg in uw wijk.
Het wijkteam Bargeres heeft haar wijk-

gebouw centraal in wijk, aan de 
Balingerbrink 239 (naast Sedna). 
Komt u gerust eens binnenlopen! 
De wijkverpleegkundigen helpen 
u graag.
Wij zijn op werkdagen van 9.00 
– 17.00 uur bereikbaar op tel: 
0522-279776.

Graag tot ziens!

De wijkverpleegkundigen:
Mirella Kuipers
Marlien Vedelaar

Niet vergeten!
Vragen of klach-
ten als het gaat 
om leefbaarheid?
Even Renata bel-
len of mailen!

Tel: 06-31762440
Mail: 
renata.bargeres
@gmail.com

BARGERES KLEURT ORANJE!
Sinds april vorig jaar is Icare weer terug in de wijk en zitten de wijkver-
pleegkundigen dus weer centraal in de wijk.

Schoonheidssalon L’Esprit Beauté
L’Esprit Beauté, uw schoonheidssalon 
dichtbij huis in onze wijk Bargeres. In deze 
professionele salon vindt u ver-scheidende 
behandelingen voor hem en haar: van 
epileren, harsen, massages tot
uitgebreide gezichtsbehandelingen en 
bruidsmake-up. Er wordt gewerkt met de 
hoogstaande verzorgingsproducten van 
Medex.

Als enige salon in Bargeres bieden wij be-
handelingen op het gebied van defi nitieve 

ontharing (IPL) en anti-huidveroudering. 
Nieuw in de salon zijn de behandelingen 
op het gebied van anti-huidveroudering 
door middel van fruitzuur en binnenkort 
ook de mogelijk voor pemanente make-
up.
Ruim 10 jaar is L’Esprit Beauté een begrip 
in Emmen, geleid door de gediplomeerde, 
enthousiaste schoonheidsspecialiste 
Danielle Tomson. Zij verwelkomt u graag 
persoonlijk in de salon.

Bezoek L’Esprit Beauté en geniet van een 

optimale verzorging van de huid, laat u 
eens lekker in de watten leggen en kom 
volledig tot rust!

Openingstijden: alle dagen op afspraak 
(ook ’s avonds: ma t/m do).
Voor meer informatie en het maken van 
een afspraak, kunt u telefonisch contact 
opnemen, mailen mail of de site bezoeken.

Bezoekadres:
Oringerbrink 13, 7812 JR Emmen
T. 0591-615740
info@espritbeaute.nl 
www.espritbeaute.nl
(rolstoeltoegankelijk, parkeren voor de 
deur)

ONDERNEMERS IN DE WIJK

Het is goed de ondernemers in onze wijk te ondersteunen. Dat houdt onze 
wijk levendig en economishc gezond. Op deze plek ruimte* voor kleine 
ondernemers die in Bargeres gevestigd zijn.
Voor de volgende editie kunnen we weer aanmeldingen gebruiken! Voor-
waarden zijn dat uw bedrijf gevestigd is in Bargeres, dat u ingeschreven 
staat bij de Kamer van Koophandel en een leuke aanbieding heeft voor 
bewoners van Bargeres. Hoofdkostwinners hebben voorrang.

*De redactie bepaalt plaatsing van ingekomen 
kopij voor deze rubriek. Hierover kan niet gecor-
respondeerd worden.
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Aanbieding* voor de lezers van 
Wijknieuws:
•  50% korting op de eerste defi nitieve 
 ontharingsbehandeling IPL of
• gratis wimpers of wenkbrauw verven bij
  een volledige behandeling.

* Aanbiedingen zijn geldig t/m 29 april 2011 en op 
vertoon van de advertentie uit Wijknieuws.



Kidsfun weekend
Baptistengemeente de Bron organiseert 
op 9 en 10 april een Kidsfun weekend.  
Alle kinderen van 4 tot 12 jaar zijn op 
zaterdag 9 april van harte welkom om van 
14.00 uur tot 16.30 uur een spetterende 
middag te beleven. Er is van alles te doen 
en te beleven. Op zondag 10 april tussen 
9.30 uur en 11.30 uur zijn ook de ouders 
van harte welkom om te zien wat hun kin-
deren zaterdagmiddag beleefd en gedaan 
hebben. Beide dagen zal Plots! theaterpro-
jecten hun medewerking verlenen.
Locatie: Ontmoetingscentrum de Bron, 
Hesselterbrink 2

Meer info: 
0591-532983
www.debronemmen.nl

Opening Jeu de Boule 
Op donderdag 14 april a.s. kan er weer 
Jeu de Boule worden gespeeld op de 
baan achter de ‘Holtingerhof ’ aan de 
Holtingerbrink. Dit kan van 10 tot 12 
uur. Spelattributen zijn aldaar aanwezig.
Wees sportief en doe eens mee !
Voor info: Bertus Musters, 615062 / 
Fokke Sanders, 615769.

De Begeleidingscommissie 
Ouderen nodigt uit:
Op 14 april a.s komt de heer Piet Albers 
om 14.00 uur in het Brinkenhoes ver-
tellen en beelden vertonenen over de 
Emslandkampen, 15 onbekende concen-
tratiekampen langs de grens.  Het is onbe-
schrijfelijk wat medeburgers daar hebben 
moeten lijden. Na de oorlog werd er niet 
over gepraat.
 
Bij het naderen van 4 en 5 mei zal de heer 
Albers ons inzicht geven wat hij door veel 
studie en naslagwerk heeft ontdekt.
55+ en 65 + hartelijk welkom. 
Entree €1,-,  koffi e inbegrepen.

Rommel-, kleding- en 
boekenmarkt
Op zaterdag 16 april organiseert het koor 
Kapella Vocale een grote rommel-, kleding-
en boekenmarkt. 
De markt wordt gehouden op het kerk-
plein van de Opgang, Mantingerbrink 199 
te Emmen. 
Tijd: van 9.00 uur - 15.00 uur. 
Behalve kleding en bruikbare spullen 
worden er ook kniepertjes en vers
gebakken pannenkoeken verkocht.

Heeft u nog bruikbare spullen, kleding en 
boeken (geen meubels) voor de rommel-
markt, dan kunt u deze op vrijdagavond  
15 april tussen 18.00 uur en 19.00 uur  
bezorgen bij de Opgang. Lukt het u niet 
om uw spullen te brengen dan kunt u 
contact opnemen met mevrouw Elly Jeu-
ring, tel: 0591-641658 of de heer Wolter 
Timmer, tel: 0591-648112.
Uw spullen worden dan gehaald!

Voor nadere informatie:
Ria Hoving
Thujalaan 4
7875 EP Exloo

0591-549268

Nieuws van de handwerk-
groep
De woensdagmiddag handwerkgroep van 
de B.C.O. in het Brinkenhoes Mantinger-
brink 140 heeft op woensdagmiddag 20 
april van 14.00 tot 15.30 uur weer een 
handwerkverkoop. Leuk om te komen 
kijken en misschien is er nog wat voor u 
bij. Ook kunt u bij ons op de groep 

er gezellig bij komen als u ook van 
handwerken houdt. De groep is woensd-
ags van 13.30 tot 15.30 iedere week met 
elkaar aan het handwerken en ons motto 
is ‘niets moet als het maar gezellig is’, met 
een praatje onder het koffi e drinken.

Inlichtingen: Irene Wolthuis, 617610

Rijvaardigheidsritten 50+
Zo lang en zo veilig mogelijk aan het ver-
keer deelnemen, daar maken de gemeente 
en VVN zich sterk voor! 
Veilig Verkeer Nederland, afd.  Emmen 
organiseert dan ook op 21 april weer 
rijvaardigheidsritten voor 50-plussers. 
Zo’n rit bestaat uit de volgende onderde-
len:
• Gehoortest
• Reactiesnelheidstest
• Ogentest
• Kennis van het verkeer(test)
• Rijvaardigheidstest (met eigen auto)
Het geheel duurt ongeveer 2 uur en heeft 
géén gevolgen voor uw rijbewijs!
Kosten: €25,- Locatie: Hotel Ten Cate. Em-
men. Datum: 21 april (alleen bij voldoende 
deelnemers!)
Opgave vóór 15 april a.s. bij: 
Secretaris Marcel Hoving, Kerkuil 31, tel: 
0591-642832, kerkuil@hetnet.nl.
of bij de voorzitter, Fokke Sanders, tel: 
0591-615769, fokkesanders@hotmail.com

Ook wordt op 19 april van 10 – 12 uur in 
Hotel Ten Cate een verkeersvoorlichting 
gegeven, die bij de cursus inbegrepen zit.
Koffi e staat klaar!
Na opgave ontvangt u z.s.m. bericht.

Nieuwe expositie in 
De Bleerinck
Vanaf heden tot maandag 9 mei worden 
in Verpleeghuis De Bleerinck schilderi-
jen van de heer M. Elting uit Odoorn 
tentoongesteld. Hij schildert realistisch 
in aquarel, voornamelijk taferelen uit de 
natuur en tuinen.

De Wereldwinkel uit Emmen exposeert 
tevens met allerlei voorwerpen en 
producten van de ‘fair trade’-serie uit de 
derde wereld.

Openingstijden: dagelijks van 09.30 tot 
19.30 uur.

ACTIVITEITENAGENDA

Breng uw tips en activiteiten onder de aandacht van 9400 Bargeressers!
Mail uw activiteiten door naar wvbargeres@hetnet.nl


